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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 21/2/2020 ΜΑΤΑΙΩΘΕΝΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 

 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 001_2020 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την εκποίηση παλαιού 

εξοπλισµού/µηχανηµάτων, ο οποίος βρίσκεται στο Λιµένα Θεσσαλονίκης.  

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισµού θα είναι η Υψηλότερη Τιµή ανά µηχάνηµα που θα 

επιτευχθεί, µετά το άνοιγµα των αρχικών προσφορών και τη λήξη της διαδικασίας και των µετέπειτα 

προσφορών.  

Τα µηχανήµατα προς εκποίηση και η ελάχιστη τιµή (τιµή εκκίνησης) πρώτης προσφοράς ανά 

µηχάνηµα, ορίζεται στον πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα.  

Προσφορές µε τιµή µικρότερης της προαναφερόµενης Ελάχιστης Τιµής Εκκίνησης θα 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ. 

 

Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός, ο οποίος είναι επάναληψη του από 

21/2/2020 µαταιωθέντος λόγω της πανδηµίας,  θα διεξαχθεί µε διαφοροποιηµένο τρόπο,  

προσαρµοζόµενος στις έκτακτες συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία του κορωνοϊού.      

(α’ µέρος - ∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού).   

Α’ ΜΕΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

1.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Στον εν λόγω Ανοικτό Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, µπορούν να συµµετάσχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

κοινοπραξίες ή ενώσεις προµηθευτών.  

2.   ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Γίνονται δεκτές προσφορές για µέρος των υπό εκποίηση µηχανηµάτων.  

Οι συµµετέχοντες πρέπει να υποβάλουν στην ΟΛΘ ΑΕ την προσφορά τους, εργάσιµες ηµέρες και ώρες, 

το αργότερο µέχρι την 14/7/2020 και ώρα 11:30, στην Ελληνική γλώσσα, µη εξαρτώµενες από όρο, 

προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη. 

Πάνω στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:  

*     Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

*      Ο τίτλος «Πλειοδοτικός ∆ιαγωνισµός για την Εκποίηση & Αποµάκρυνση Παλαιών Μηχανηµάτων, της 

ΟΛΘ ΑΕ»                                       

*   Τα στοιχεία του διαγωνιζόµενου (Πλήρης επωνυµία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, 

email)  

Οι προσφορές αποστέλλονται στη διεύθυνση:  

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, 

(∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Τµήµα Γραµµατείας)  

1η προβλήτα (εντός Λιµένα),  

ΤΚ 54625 Θεσσαλονίκη 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς. Προσφορές που υποβλήθηκαν εκπρόθεσµα επιστρέφονται. 

3.∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

 Χρόνος  και τρόπος διεξαγωγής  

 Η αποσφράγιση των προσφορών και η εξέταση των δικαιολογητικών συµµετοχής, θα διεξαχθεί, από την 

ορισθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης της ΟΛΘ ΑΕ, χωρίς την παρουσία συµµετεχόντων. 

Την εποµένη, ήτοι  την  10.00 ώρα, της 15/7/2020,  στο χώρο του Κυλικείου των Λιµενεργατών, 

(Πύλη 11), (βλ. σχεδιάγραµµα), θα ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες το αποτέλεσµα των αποδεκτών 

προσφορών. 

Μετά την ανακοίνωση των τιµών των αποδεκτών προσφορών, καλούνται άµεσα οι παραπάνω σε περαιτέρω 

πλειοδοσία (αντιπροσφορές), σύµφωνα µε τον κατωτέρω τρόπο.  

Οι συµµετέχοντες σε διάστηµα µίας ώρας από τη γνωστοποίηση του πίνακα των αποτελεσµάτων από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης, θα υποβάλλουν τη 2η προσφορά τους.  

         Οµοίως, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες τον 2ο πίνακα των αποτελεσµάτων 

και σε διάστηµα µίας ώρας από τη γνωστοποίηση του πίνακα των αποτελεσµάτων από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, οι συµµετέχοντες θα υποβάλλουν την 3η προσφορά τους.   

          Η επαύξηση της προσφοράς σε κάθε πλειοδοσία θα είναι τουλάχιστον ίση µε το ένα τοις εκατό (1%) της τιµής 

της πρώτης προσφοράς. 

          Μετά το πέρας της διαδικασίας και της τελικής αξιολόγησης από την αρµόδια Επιτροπή, θα κοινοποιηθεί το 

αποτέλεσµα του πλειοδοτικού διαγωνισµού στους συµµετέχοντες. 

 

Σηµειώνεται ότι λόγω της πανδηµίας και των έκτακτων συνθηκών, θα επιτρέπεται η παρουσία ενός 

µόνο εκπροσώπου, ο οποίος θα έχει εξουσιοδοτηθεί από το αρµόδιο όργανο του υποψηφίου, 

τηρώντας µε ευλάβεια τα µέτρα προσωπικής προστασίας (ενδεικτικά απόσταση 1,5 µ., χρήση 

µάσκας) .    

4.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΛΟΥ 

Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει  να περιληφθούν:  

• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου θα δηλώνεται ότι: 

α. ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και τους αποδέχεται πλήρως 

και ανεπιφύλακτα και  

β. ο προσφέρων κατόπιν επίσκεψής, στους χώρους που βρίσκονται τα προς εκποίηση µηχανήµατα, 

έλαβε γνώση της κατάστασής τους, (ορισµός συνάντησης µε τον αρµόδιο υπάλληλο έπειτα από 

τηλεφωνική επικοινωνία:  Κος Κουλαουζίδης - 2310 593 511*6979792201).  

• Έγγραφο Εκπροσώπησης εφ’ όσον ο συµµετέχων συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό 

του. 

• Οικονοµική Προσφορά 

Η Οικονοµική Προσφορά θα εµπεριέχεται σε κλειστό υποφάκελο, εντός του φακέλου προσφοράς (και θα 

είναι σύµφωνα µε το Υπόδειγµα).  

Η Οικονοµική Προσφορά θα υπογράφεται από τον προσφέροντα, θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης 

και θα περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

� Την τιµή προσφοράς σε ευρώ ανά µηχάνηµα, χωρίς Φ.Π.Α.  

� Το χρόνο ισχύος της προσφοράς, που δεν µπορεί να είναι µικρότερος από 60 ηµέρες. 

� Το συνολικό χρόνο παραλαβής και αποµάκρυνσης –εκ του λιµένος Θεσσαλονίκης – των προς 

εκποίηση µηχανηµάτων, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) εργάσιµες 

ηµέρες, από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη µεταβίβαση της κυριότητας των 

µηχανηµάτων. (ΚΥΑ 21867/2016 – ΦΕΚ 3276/Β/12.10.2016), όπως ισχύει. 

� Οποιαδήποτε, κατά την κρίση των διαγωνιζοµένων, επιπλέον αναγκαία στοιχεία. 
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5.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για ενενήντα (60) ηµέρες από την 

ηµεροµηνία διενέργειας της ∆ιαγωνιστικής ∆ιαδικασίας. Προσφορές που ισχύουν για µικρότερο χρονικό 

διάστηµα, δε θα λαµβάνονται υπόψη και θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ από την Επιτροπή ως απαράδεκτες. 

6. ΑΝΑΘΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

6.1.  Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει, µε απόφαση 

του αρµόδιου οργάνου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και µετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής του 

διαγωνισµού, στον υπερθεµατιστή. 

� Μετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού, καλείται ο υπερθεµατιστής, µε 

έγγραφο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., να καταθέσει, εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση, σε 

Τραπεζικό λογαριασµό που διατηρεί η ΟΛΘ ΑΕ, το ακριβές τίµηµα της προσφοράς του και να 

υπογράψει τη σχετική σύµβαση.  

6.2. Σε περίπτωση που ο υπερθεµατιστής, στον οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση, δεν καταβάλει 

εµπρόθεσµα το τίµηµα ή/και δεν προσέλθει εµπρόθεσµα για την υπογραφή της συµβάσεως εντός 

της αρχικά ταχθείσας προθεσµίας ή της τυχόν παρατάσεώς της, ή δεν παραλάβει και αποµακρύνει 

εµπρόθεσµα από το Λιµένα Θεσσαλονίκης τα εκποιούµενα µηχανήµατα, η Εταιρία ανακαλεί την 

κατακύρωση και ο υπερθεµατιστής κηρύσσεται έκπτωτος. Στην περίπτωση αυτή η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

µπορεί να κατακυρώσει τα εκποιούµενα µηχανήµατα στον επόµενο ή, αν συντρέξει και άλλη όµοια 

περίπτωση, στους επόµενους κατά σειρά πλειοδότες, οι οποίοι καλούνται να καταβάλουν το 

τίµηµα που προσέφεραν. 

7.   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σε περίπτωση που κατά την ηµέρα και ώρα του πλειστηριασµού δεν εµφανισθούν πλειοδότες, ο 

πλειστηριασµός επαναλαµβάνεται µε την ίδια ή άλλη τιµή πρώτης προσφοράς και µε τους ίδιους ή 

άλλους όρους, µετά παρέλευση δέκα (10) τουλάχιστον ηµερών. Σε περίπτωση που και στον 

επαναληπτικό πλειστηριασµό δεν προσέλθουν πλειοδότες, η Εταιρία µπορεί να αποφασίζει την απ’ 

ευθείας εκποίηση προς κάθε ενδιαφερόµενο.  

8.   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

o Όλες οι απαιτούµενες εργασίες αποµάκρυνσης, αποσυναρµολόγησης των µηχανηµάτων, όπου 

απαιτείται, θα πραγµατοποιηθούν µε ευθύνη, προσωπικό και µέσα του αναδόχου. 

o Κατά την παράδοση των µηχανηµάτων, αν κριθεί αναγκαίο, ο ανάδοχος δύναται να 

χρησιµοποιήσει µηχανήµατα της ΟΛΘ ΑΕ, καταβάλλοντας το αντίστοιχο κόστος χρέωσης, 

σύµφωνα µε το ισχύον τιµολόγιο που προβλέπεται για κάθε ένα από αυτά και υπό την 

προϋπόθεση ότι τα µηχανήµατα θα είναι διαθέσιµα κατά τη ζήτησή τους.   

o Οι διαδικασίες για τη µεταβίβαση της κυριότητας των µηχανηµάτων θα γίνει µε ευθύνη και 

δαπάνη του/των Αναδόχου, σύµφωνα µε το  ΦΕΚ 3276/Β/12.10.2016, όπως ισχύει. 

o Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη απέναντι σε οποιονδήποτε τρίτο, 

συµπεριλαµβανοµένου και του προσωπικού της ΟΛΘ ΑΕ για οποιαδήποτε ζηµία ή απαιτήσεις που 

θα προέλθουν από δικές του ή προστεθέντων του ενέργειες ή παραλείψεις οφειλόµενες σε δόλο 

ή αµέλεια, κατά την παράδοση ή και εξ αφορµής  αυτών.  

o Η ΟΛΘ ΑΕ δεν έχει καµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων των 

εκποιούµενων µηχανηµάτων. Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο προσφέρων 

έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη του είδους των εκποιούµενων µηχανηµάτων και της κατάστασης 

στην οποία αυτά βρίσκονται και ότι είναι της τελείας αρεσκείας του και κατάλληλα για τη χρήση 

για την οποία τα προορίζει.  
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o Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει την ΟΛΘ ΑΕ για κάθε εργασία που εκτελεί και να 

συµµορφώνεται στις υποδείξεις του αρµόδιου τµήµατος και της αρµόδιας Επιτροπής αυτής.  

o Ο Ανάδοχος µετά την καταβολή του τιµήµατος και την υπογραφή της σύµβασης, και σε 

διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας µεταβίβασης της κυριότητας, οφείλει να αποµακρύνει πλήρως από το Λιµένα 

Θεσσαλονίκης το/τα εκποιούµενα µηχανήµατα. 

o Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος έναντι της ΟΛΘ Α.Ε για πληµµελή εκτέλεση ή τυχόν µη εκτέλεση 

των Συµβατικών του υποχρεώσεων εντός της προβλεπόµενης, κατά τα ανωτέρω, προθεσµίας, 

καθώς και για οποιαδήποτε ζηµία ή απαιτήσεις τρίτων, οι οποίες θα προέλθουν από δικές του ή 

των προστεθέντων του ενέργειες ή παραλήψεις οφειλόµενες σε δόλο ή αµέλεια.  

o Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν το Λιµένα Θεσσαλονίκης, στην τοποθεσία 

εναπόθεσης των µηχανηµάτων, κατόπιν συνεννόησης µε το τµήµα Μηχανολογικού και Πλωτών 

Μέσων στο τηλ. 2310593511 * 6979792201-Κος Κουλαουζίδης, προκειµένου να εκτιµήσουν οι 

ίδιοι τα εκποιούµενα παλαιά µηχανήµατα προς αποµάκρυνση.  

o Η ΟΛΘ ΑΕ δεν έχει καµία ευθύνη για πραγµατικά ελαττώµατα ή έλλειψη ιδιοτήτων των 

εκποιούµενων µηχανηµάτων. Με τη συµµετοχή στο διαγωνισµό τεκµαίρεται ότι ο προσφέρων 

έχει αποκτήσει ιδία αντίληψη των εκποιούµενων µηχανηµάτων. 

9. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο υπόψη διαγωνισµός θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 

Η ΟΛΘ ΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να αναβάλει ή να µαταιώσει τη διαδικασία του διαγωνισµού, καθώς και 

να τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποτεδήποτε, ή να επαναλάβει 

αυτήν, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των 

συµµετεχόντων σ’ αυτήν. Η συµµετοχή στην παραπάνω διαδικασία γίνεται µε ευθύνη του Υποψηφίου, ο 

οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωµα αποζηµίωσης ή άλλο, πέραν αυτών που ορίζονται παρούσα. Η 

συµµετοχή του Υποψηφίου στη διαδικασία του διαγωνισµού  συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή εκ µέρους 

του, των όρων διεξαγωγής της. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

FRANCO NICOLA CUPOLO 
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ASSET No. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΧ 

ΕΤΟΣ 

ΚΤΗΣΗΣ 

ΚΩ∆. 

ΟΛΘ  

ΤΙΜΗ 

ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

120000000057 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 

ΓΕΡΑΝΟΣ 32t BENDINI 1 21.05.1987 

Nr. 

028 16.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000058 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ 

ΓΕΡΑΝΟΣ 32t BENDINI 1 21.05.1987 

Nr. 

027 16.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000061 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN 

CABSTAR ΜΕ ΚΑΛΑΘΟ  TL 

110-35 1 28.03.2002 

Nr. 

01 5.000 Not safe for use 

120000000064 

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ CAT D6D 

140HP 1 30.07.1979 

Nr. 

001 10.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000093 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 5,0 ΚΥΒ.Μ. 

DRESSER 1 29.05.1987 

Nr. 

038 10.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000105 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3,5 ΚΥΒ.Μ. 

FIAT - HITACHI 1 08.10.1996 

Nr. 

050 12.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000106 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3,5 ΚΥΒ.Μ. 

FIAT - HITACHI 1 10.10.1996 

Nr. 

051 14.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000112 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2Μ3 FIAT 

HITACHI 1 07.07.2000 

Nr. 

056 10.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000113 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2Μ3 FIAT 

HITACHI 1 07.07.2000 

Nr. 

057 10.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000114 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2Μ3 FIAT 

HITACHI 1 07.07.2000 

Nr. 

058 10.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000115 ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,80 Μ3 CASE 1 04.09.2000 

Nr. 

059 4.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000184 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ 

(DYNAL 1 29.04.1993 

Nr. 

178 1.500 

Not in use at 

least 7 years 

120000000189 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ 

(DYNAL 1 29.04.1993 

Nr. 

187 1.500 

Not in use at 

least 7 years 

120000000191 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ 

(DYNAL 1 29.04.1993 

Nr. 

171 1.500 

Not in use at 

least 7 years 

120000000192 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ 

(DYNAL 1 29.04.1993 

Nr. 

163 1.500 

Not in use at 

least 7 years 

120000000260 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ 

ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL 1 13.03.1995 

Nr. 

004 3.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000261 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ 

ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL 1 13.03.1995 

Nr. 

005 3.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000265 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ 

ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL 1 13.03.1995 

Nr. 

007 3.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000267 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ 

ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL 1 13.03.1995 

Nr. 

009 3.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000269 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ 

ΜΗΧΑΝ 04 ΤΝ YALE 1 13.03.1995 

Nr. 

011 3.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000270 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ 

ΜΗΧΑΝ 04 ΤΝ YALE 1 13.03.1995 

Nr. 

012 3.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000272 

ΣΑΡΩΘΡΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ 

ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟ 1 20.08.2002 

Nr. 

003 2.500 

Not suitable for 

use 

120000000274 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ 

(TRAKTOR) 167 H 1 31.05.2000 

Nr. 

001 18.000 

Not in use at 

least 7 years 

120000000275 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ 

167 HP ZEPHIR S 1 28.06.2001 

Nr. 

002 18.000 

Not in use at 

least 7 years 
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120000000385 

ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ  0,40 1 31.05.2000 

Nr. 

055 12.000 

Not in use at 

least 7 years 

120600000145 

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ 

TERRA 1 16.07.2010 Ν.Α. 2.500 

Not in use at 

least 7 years 

130900000000 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 

107HP ZETOR 1 06.02.1981 

Nr. 

007 1.500 

Not in use at 

least 7 years 

120000000195 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 

ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ 

(DYNAL 1 29.4.1993 N.175 1.500 

Not in use at 

least 7 years 

120000000201 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 25ΤΝ 1 18/2/1999 Ν.210 5.000 

Not in use for 5 

months 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης 

…………………………………………………………………………………………………………..……..…

…..… 

µε Έδρα ……………………………………… ∆ιεύθυνση 

……………………………………..……………….…….……..……..… 

Α.Φ.Μ. …………………..………………… ∆.Ο.Υ. ……………………………. Ταχ. Κώδικα 

.………………….……..……..… 

Τηλέφωνο…..……..……………… Fax…………..……………… 

Αφού έλαβα γνώση τους όρους του Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 001_2020 για 

την εκποίηση παλαιού εξοπλισµού/µηχανηµάτων, τα οποία βρίσκονται στο Λιµένα 

Θεσσαλονίκης, υποβάλλω την παρούσα Οικονοµική Προσφορά, και δηλώνω ότι 

αποδέχοµαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους. 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΚΩ∆. 

ΟΛΘ  

 

 

 

ΤΙΜΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 32t BENDINI Nr. 028 
 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ 32t BENDINI Nr. 027 
 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ NISSAN CABSTAR ΜΕ ΚΑΛΑΘΟ Nr. 01  

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ CAT D6D 140HP Nr. 001 
 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 5,0 ΚΥΒ.Μ. DRESSER Nr. 038 
 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3,5 ΚΥΒ.Μ. FIAT - HITACHI Nr. 050 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 3,5 ΚΥΒ.Μ. FIAT - HITACHI Nr. 051 

 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2Μ3 FIAT HITACHI Nr. 056 
 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2Μ3 FIAT HITACHI Nr. 057 
 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 2Μ3 FIAT HITACHI Nr. 058 
 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 0,80 Μ3 CASE Nr. 059 
 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ (DYNAL Nr. 178 
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ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ (DYNAL Nr. 187 
 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ (DYNAL Nr. 171 
 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ (DYNAL Nr. 163 
 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL Nr. 004 
 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL Nr. 005 
 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL Nr. 007 
 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ ΜΗΧΑΝ 2,5 ΤΝ YAL Nr. 009 
 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ ΜΗΧΑΝ 04 ΤΝ YALE Nr. 011 
 

Π/Φ ΗΛΕΚ/ΤΟ ΑΝΥΨΩΤ ΜΗΧΑΝ 04 ΤΝ YALE Nr. 012 
 

ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟ Nr. 003  

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ (TRAKTOR) 167 H Nr. 001 
 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΒΑΓΟΝΙΟΥ 167 HP ZEPHIR S Nr. 002 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΣ  0,40 Nr. 055 
 

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ Ν.Α. 
 

ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ (ΤΡΑΚΤΕΡ) 107HP ZETOR Nr. 007 
 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ. 2,5 ΤΝ (DYNAL N.175 
 

ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ 25ΤΝ ΑΝΥΨ.ΙΚΑΝ N 210 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 

 

Οι ανωτέρω τιµές είναι άνευ Φ.Π.Α.                                                                                                                                         

                            

Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς:  ………. ηµέρες 

Χρόνος Αποµάκρυνσης Εξοπλισµού/Μηχανηµάτων:  ………. ηµέρες 

       

 

 ………/….. / 2020 

                                                                                       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

  Υπογραφή και Σφραγίδα 
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Σχεδιάγραµµα ΟΛΘ ΑΕ_ Πύλη 11- Οίκος Λιµενεργάτη 

 

 


